
 

 

รหัสทัวร ZET2000539 

ทัวรญี่ปุ�น เกียวโต โอซากา นารา 5 วัน 3 คืน [XJ] 
นารา - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - ปราสาทโอซากา - ศาลเจาซูมิโยชิ - ริงกุเอาทเล็ท     
ปราสาททอง - วัดคิโยมิสึ - ชมซากุระ-ณ-โรงกษาปณโอซากา - ชินไซบาช ิ
 

 
 
 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 

 
22.00 น. พรอมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง 
จดัที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอนเสิรฟทั้งขาไปและขากลับ 

(นํ้าหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อนํ้าหนักเพิ่ม ตองเสียคาใชจาย) 

 
 

วันที่สอง โอซากา - นารา - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - ปราสาทโอซากา - ศาลเจาซูมิ
โยชิ - ริงกุเอาทเล็ท 

 
00.55 น. เหิรฟ�าสูเมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ XJ612 บริการอาหาร และ

เคร่ืองดื่มบนเครื่อง 
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินโอซากา  หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองนําทานเดินทางสู 

เมืองนารา เปนเมืองหลวงแหงแรกของญี่ปุ�น สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ.1253 นําทาน
ชม วัดโทไดจิ เปนวัดที่มีความสําคัญที่สุดในเมืองนารา มีเสาถึง 18 ตน รองรับ
หลังคาเปนสถาปตยกรรมชิ้นงามสมัยคามาคุระ สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ.1286 สิ่งสําคัญ
ที่ลํ้าคาที่สุดของวัดนี้คือ หลวงพอโตไดบุสสึ สรางดวยทองสัมริดที่มีขนาดใหญที่สุด
ในโลก ประดิษฐานอยูในวิหารหลวงพอโต ซ่ึงหลังเดิมถูกไฟไหม และสรางขึ้นใหมถึง 
2 ครั้ง ซึ่งวิหารหลังปจจุบันมีขนาดเพียง 2 ใน 3 ของหลังเดิม และยังไดชื่อวาเปน
วิหารไมขนาดใหญที่สุดในโลกดวยเชนกัน และทุกทานจะไดสัมผัสกับกวางนารักและ
แสนเชื่องที่อยูบริเวณรอบวัดเปนจํานวนมาก 
 



 

 

 
 
และอีกหนึ่งมนตสนหของวดัโทไดจินั่นคือ กวางที่อาศัยอยูใน สวนกวางนารา (Nara 
Park) ที่อยูติดกัน ซึ่งจะออกมาเดินอวดโฉมใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกันอยาง
มากมาย ดวยจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาอยางไมขาดสาย จึงทําใหกวาง
เหลานี้คุนเคยกับนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี สําหรับอาหารที่กวางเหลานี้โปรดปราน
ไดแก ชิกะ เซนเบ ซ่ึงเปนแครกเกอรชนิดพิเศษสําหรับกวาง ซ่ึงทุกทานสามารถซื้อให
กวางไดในราคา 150 เยน 
 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการ

ทานดวยเมนู บุฟเฟ�ตชาบูสไตลญี่ปุ�น 
 

นําทานเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา 



 

 

(ไมรวมคาเขาปราสาท) ซึ่งถือไดวาเปนสัญลักษณของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญและ
ชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยูภายใน ซึ่งเลาถึงความเปนมาของปราสาท รวมท้ังประวัติ
และขาวของเครื่องใช ตางๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมีคําสั่งใหกอสรางปราสาท
แหงนี้ 

 

 
 

จากนั้นนําทานเดินทางสู ศาลเจาซูมิโยชิ เปนศาลเจาท่ีถูกสรางขึ้นตั้งแตศตวรรตที่ 3 
เรียกวาเปนอีกหนึ่งศาลเจาที่เกาแกมากที่สุดแหงหนึ่งของญี่ปุ�นเลยก็วาได ที่นี่ไมใช
เพียงแคความเกาแกเทานั้นะ แตรูปแบบสถาปตยกรรมการสรางก็ถือวาโดดเดนไมแพ
ที่ไหนๆ เพราะถูกสรางดวยรูปแบบที่เรียกวา สุมิโยชิ-ซึคุริ ที่จะมีหลังคาแบบทรง
ตรงๆ ตางจากที่อื่นที่จะมีทรงโคงๆ จั่วจะถูกตกแตงดวยไมที่ลักษณะไขวกันคลายกับ
ไมกางเขนของศาสนาคริสต หากออกจะเปนรูปกากบาทซะมากกวา รวมทั้งยังมีไม
ขนาดเล็กๆวางเรียงกันตามแนวยาวทั่วทั้งหลังคา โดยเฉพาะตรงจุดที่ทางเขาอยูดาน
ใตหนาจั่วของหลังคาและยังมีรั้วลอมรอบ จากความตางและความเกาแกนี้ที่ทําให
ศาลเจาแหงนี้มีชื่อเสียงมากๆในญี่ปุ�น 
 



 

 

 
 

จากนั้นนําทานสู ริงกุ เอาทเล็ต (Rinku Outlet) แหลงชอปปم�งใหญใกลกับ
สนามบินคนัไซ ใหทานเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคา “แบรนดเนม” ชื่อดัง
หลากหลายและสินคาดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสําอาง, เครื่องประดบั, เส้ือผา, 
กระเป�า, รองเทาอุปกรณกีฬา, เครื่องใชไฟฟ�า และยังเปนแหลงรวมสินคาแบรนด
ญี่ปุ�นโกอินเตอรมากมายกับคอลเลคชั่นเส้ือผาลาสุด อาทิ  MK Michel 
Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ 
พรอมทั้งเลือกซื้อกระเป�าไฮไซ
Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดู
เครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอยาง Tag 
Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเทาแฟชั่น Hush 
Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินคาสําหรับ
คุณหน ู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House และสินคาอื่นๆอีก
มากมาย ใหทานไดเลือกชอปปم�งตามอัธยาศัย  **เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาชอป
ปم�งขอทาน อสิระอาหารคํ่าไดตามอัธยาศยั** 

 



 

 

 
 
พักที่  โรงแรม WBF HONMACHI HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สาม ชมซากุระ ณ โรงกษาปณโอซากา - เกียวโต - ปราสาททอง - วดัคิโยมิสึ - ดิวตี้
ฟรี - ชอปปم�งชินไซบาช ิ

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานเดินทางสู โรงกษาปณโอซากา ถือวาเปนอีกหนึ่จุดชมซากุระที่
สวยงามอีกหนึ่งแหง โดยที่แหงนี้ถือวาเปนสถานที่จัดงานเทศกาลใหญประจําฤดูใบไม
ผลิที่ โอซากา ซึ่งบางรูจักกันในชื่อ Osaka Mint Bureau หรือในภาษาญี่ ปุ�น 
เรียกวา Zoheikyoku งานเทศกาลนี้มักจะจัดขึ้นในชวงกลางเดือนเมษายนของ
ทุกป หรือประมาณชวงวันที่ 09 – 15 เมษายน ของทุกป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศในปนั้นๆ ภายในโรงกษาปณตลอดทางเดินทั้งสองขางจะเต็มไปดวยตน
ซากุระมากวา 134 สายพันธุ รวมๆแลวประมาณ 338 ตน ลวนแลวแตเปนพันธุที่
บานชากวาสายพันธุหลัก ระยะทางกวา 560 เมตร อีกทั้งในชวงเวลากลางคืน ยังมี
การประดับไฟอีกดวย  

 



 

 

 
 

นําทานชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สรางโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อ
เปนสถานที่พักผอน ตอมาบุตรชายของทานไดดัดแปลงใหเปนวัด แตปราสาทเดิมได
ถูกไฟไหมในป พ.ศ.2493 และสรางขึ้นใหมเมื่อป พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปด
ดวยทองคําเปลวอยางสวยงาม ใหทานไดดื่มดํ่ากับความสะอาดใสของสระนํ้าที่
สามารถสะทอนใหเห็นภาพตัวปราสาทไดอยางงดงาม 

 

 



 

 

มาเที่ยวปราสาททอง สถานที่ยอดฮิตในการตูนเรื่องดงั 
อิคคิวซัง ทั้งทีจะพลาดกับเมนูของหวานทานเลนยอดฮิตของ
ปราสาททองไดยังไงกันแนะนําซอฟทครมีจากราน Kinkaku 
Soft Ice Cream ซึ่งตัวซอฟทครีมนั้นจะเปนรสชาเขียว 
เนื้อครีมเนียนนุมละมุนลิ้น ทํามาจากผงชาเขียวแทๆตน

ตํารับของญีปุ่�น ขางในโคนใสแป�งโมจิเพื่อเพิ่มความนุมนวลการในลิ้มรส และเพ่ิมถั่ว
แดงหวานที่ใหรสชาดเขากันดีกับชาเขียวกอนจะหุมดวยแผนทองคําที่ผลิตโดยฝมือ
ชางทํากระดาษวาชิสไตลญี่ปุ�น 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทาน

ดวยเมนู บุฟเฟ�ตปم�งยางยากินิค ุ 
 

จากนั้นนําทานชม วัดคิโยมิสึ หรือวัดนํ้าใส ที่ติดรอบสุดทาย
ของการประกวด 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยของโลกยุคใหม เปนวัดทีใ่หญและเกาแกตั้งอยู
บริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา และมีทอนซุงวางเรียงซอนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดิน
ขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ ซึ่งไมใชตะปูสักตัว ใชวิธีการเขาลิ่ม เหมือน
เรือนไทย วัดนี้มีอายุเกาแกยิ่งกวากรุงเกียวโต กวา 1,200 ป มาแลว เปนที่
ประดิษฐานของเทพเอปสึ เทพเจาแหงความรํ่ารวย มั่งคั่ง , นมัสการพระโพธิสัตวอว
โลกิเตศวร, จากระเบียงแหงนี้สามารถถายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต 
มองเห็นวิวทิวทัศนของตัวเมืองเกียวโตไดงดงาม พรอมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และ
เชิญดื่มนํ้าศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อวา 
สายแรก รวย  สายสอง สวย-หลอ สายสาม แข็งแรง   

 



 

 

 
 

จากนั้นเดินตามทาง สัมผัสกับรานคาญี่ปุ�นตบแตงตามสมัยเอโดะที่มีชื่อเรียกวา ถนน
สายกานํ้าชา และ เลือกซือ้สินคาพื้นเมือง ที่ระลึก เกี่ยวกับญี่ปุ�นขนานแท อาทิ ขนม
โมจิ ท่ีขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ�น มีใหทานไดเลือกชิมหลายหลากรส ไมวาจะเปนไสถั่วแดง
สูตรดั้งเดิม, ไสสตรอเบอรรี่, ชอคโกแลต เปนตน หรือวาจะเปนชาเกียวโต, ตุกตา
เกียวโต สัญลักษณที่โดงดังที่สุดในญี่ปุ�น คือ เกอิชา  เปนตุกตาแตงกายดวยชุดกิโมโน
ประจําชาติอยางเต็มรูปแบบซึ่งควรคาแกเปนของฝากของที่ระลึกในราคายอมเยาว, 
เครื่องเซรามิค ญี่ปุ�น ท้ังกานํ้าชา ถวย ชาม ตางๆ และของท่ีระลึก อีกมากมาย นานา
ชนิด 
 

 
 



 

 

  
สมควรแกเวลานําทานชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับ
คุณภาพดีทีร่านคาปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ยาน ชินไซบาชิ ยานชอปปم�งชื่อดังของนคร โอ
ซากา ภายในยานนี้มีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย และสินคา
หลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก และผูใหญ ซึ่งยานนี้ถือวาเปนยานแสงสี และ
บันเทิงชั้นนําแหงหนึ่งของนครโอซากา อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่ง
เสนหอยางหนึ่งคือ ทุกรานจะประดับประดารานของตนดวยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําให
เปนรูปปู กุง และปลาหมึก ซึ่งนักทองเที่ยวใหความสนใจและแวะถายรูปกันเปนที่
ระลึกอยางมาก และรานคาทุกแหง จะพยายามสรางจุดเดนใหแกรานของตนใหได
มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการ สัญลักษณเดนของยานนี้คือ ตึกรูป
เครื่องหมายการคาของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมชื่อดังจากญี่ปุ�นนั่นเอง **เพื่อไมเปน
การรบกวนเวลาชอปปم�งขอทาน อสิระอาหารคํ่าไดตามอัธยาศัย** 
 

 
 
พักที่  โรงแรม WBF HONMACHI HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่สาม อิสระเต็มวัน หรือ ทัวรยูนิเวอรแซล ตามอัธยาศัย  

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยใหทานเลือกชอปปم�งตามยานดังของมหานครโอ
ซากา โดยการนั่งรถไฟ (ไมรวมคารถไฟ) ทานสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อเดินทาง
เท่ียวในแหลงทองเที่ยวชื่อดัง อาท ิ



 

 

- ชินไซบาชิ ยานชอปปم�งชื่อดังของนครโอซากา ภายในยานนี้มีรานคาเกาแกปะปน
ไปกับรานคาอันทันสมัย และสินคาหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก และผูใหญ 
ซึ่งยานนี้ถือวาเปนยานแสงสี และบันเทิงชั้นนําแหงหนึ่งของนครโอซากา อีกทั้งยัง
มีรานอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสนหอยางหนึ่งคือ ทุกรานจะประดับประดา
รานของตนดวยแสงไฟนีออนซึ่ งดัดทําให เปนรูปปู  กุ ง และปลาหมึก ซึ่ ง
นักทองเท่ียวใหความสนใจและแวะถายรูปกันเปนที่ระลกึอยางมาก และรานคาทุก
แหง จะพยายามสรางจุดเดนใหแกรานของตนใหไดมากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกคาให
เขามาใชบริการ สัญลักษณเดนของยานนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการคาของ กูลิ
โกะ ผลิตภัณฑขนมชื่อดังจากญี่ปุ�นนั่นเอง   

- โอซากา อะควอเรี่ยม เปนพิพิธภัณฑสัตวนํ้าในรมที่ใหญที่สุดในโลก ทานจะได
พบกับปลาฉลามวาฬที่มีขนาดใหญที่หาชมไดยาก, แลวเฮฮากับหนาตาของปลา
แสงอาทิตย ที่มีขนาดตัวใหญราคาประเมินมิไดและเพลินตากับสัตวมีชีวิตใตนํ้า
นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก อาทิเชน ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นก
เพนกวิน เปนตน  

- วัดชิเทน็โนจ ิวัดที่มีอายุเกาแกที่สุดของเมืองโอซากาประมาณ 1,400 ป และเปน
พุทธสถานแหงแรกในญี่ปุ�น โดยมีจุดเดนอยูท่ี เจดีย 5 ชั้นอันวิจิตร สรางตามแบบ
สถาปตยกรรมสมัย อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค  

หรือทานที่สนใจเดินทางสู ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ แถมฟรี!! บัตรเขาสวนสนุก 
Universal Studios Japan (ไมรวมคาเดินทาง) รวมสนุกทาทายกับเครื่องเลน
หลากหลายชนิดตื่นเตนระทึกใจจากหนังดังที่ทานชื่นชอบ เชน ฉากเพลิงไหมจากเรื่อง 
“แบ็คดราฟท”ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจากเรื่อง“จูราสสิคพารค” นั่งเรือเพื่อพบ
กับความนาสะพรึงกลัวเหมือนอยู ในเหตุการณจริงกับ “จอว” ใชทุนสรางมหาศาล
กวา 1,500 ลานเยน (เฉพาะจอว)  และสนุกสนานไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ 
“สไปเดอรแมน” ที่รอใหทานพิสูจนความมันส พรอมทั้งพบกับโซนใหม “วันเดอร
แลนด” เปนโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับตัวการตูนสุดนารัก
ชื่อดังของญี่ปุ�น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street  
 



 

 

 
 

หรือสนุกสนานกับโซนใหม The Wizarding World of Harry Potter ที่สราง
เพ่ือเอาใจเหลาสาวกของแฮรรี่พอตเตอร ใหทานไดเขาไปสัมผัสบรรยากาศของ โลก
เวทมนตรในฉากตางๆ จากภาพยนตร อาทิ ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกับการ
สํารวจหองเรียนเวทมนตรคาถายานฮอกมีท รานขายของแปลกประหลาดของเหลา
พอมดและแมมดทั้งหลาย และที่ไมควรพลาดชิมคือ บัตเตอรเบียร เครื่องดื่มที่ไดรับ
ความนิยมในโลกของพอมดและแมมดแหงนี้ [ไมมีแอลกฮอล] และที่พลาดไมไดคือใน
โซนนี้ที่ถือวาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก คือโซน Harry Potter and 
the Forbidden Journey ที่มีการสรางดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการถายภาพ 
4K ที่จะสรางความตื่นเตนเราใจใหทานเสมือนทานไดเดินทางทองโลกเวทมนตรไป
กับแฮรรี่พอตเตอรเลยทีเดียว ใหทานไดสนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิดอยางจุ
ใจ (สําหรับตั๋วยูนิเวอรแซลสตูดิโอหากทานใดตองการตั๋วโปรดแจงลวงหนา 7 
วันกอนเดินทาง เพราะโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนสลับวันตามความ
เหมาะสม) 
เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารเที่ยง และอาหารคํ่าตาม
อัธยาศัย 

พักที่  โรงแรม WBF HONMACHI HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
 

วันที่หา  สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
09.50 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ613 บริการ

อาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 



 

 

13.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้
กอนทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบริการ ** 
 

อัตราคาบริการ 

 
บริการนํ้าดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการทองเที่ยว** 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท /ทรปิ/

ตอทาน*** 
 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดงักลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือ่นการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัท
จะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการ
สายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครัง้ เพื่อประโยชน
แกตัวทานเอง  
 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการ
บินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วัน
กอนการเดินทาง 
 
 

 
กําหนดการเดินทาง 

 

ผูใหญ 
หองละ 2-3 ทาน 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ราคาทัวรไม

รวมตั๋ว 

12 – 16 เมษายน 2563 35,999 10,000 25,999 



 

 

หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2. คาทัวรไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น 

 
 

** สั่งซื้อซิมกับเราสะดวกไมตองลงทะเบียนใหยุงยาก รอรับไดเลยที่สนามบิน ** 
 

สําหรับซิมอินเตอรเน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลนเน็ตในประเทศโซนเอเชีย 
ไมวาจะเปน ญี่ปุ�น เกาหลีใต ฮองกง มาเกา ไตหวัน จีน สิงคโปร พมา อินโดนีเซีย โดยมี 
DATA ใหใชงาน 4GB สามารถใชงานไดตอเนื่องสูงสุด 8 วัน หากทานใดสนใจสั่งซื้อซิม 
สามารถสั่งซ้ือไดกับทางเจาหนาที่ และชําระเงนิพรอมมัดจําคาทัวร หรือคาทัวรสวนที่เหลือ 



 

 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานกัระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี ้
 
1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พาํนักในประเทศ
ญี่ปุ�นได (เชน เงนิสด บัตรเครดิต) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจกั โรงแรม 
และอืน่ๆ) ทางทัวรจัดเตรยีมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญีปุ่�น ทางทัวรจัดเตรียมให 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   คารถรับ-สง และนําเที่ยวตาม
รายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบใุนรายการ พักหองละ 2 ทาน   ค า เข าชมสถานที่ ต างๆ  ตาม
รายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     ค าจ างมัคคุ เทศกคอยบริการ
ตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ
คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาล
ประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิม่ ทานละ 1,700 บาท** 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิม
นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบรกิาร) 
 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรอืเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารอง

ที่นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง
นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด 
รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิ
การเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆ
ถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

เงือ่นไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอกัษร ทางบรษิัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุด
บัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดนิทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการ

ที่ชําระแลว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการ
เดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงนิคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการ
จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่นัง่ตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 



 

 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆ
ถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนีักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
เงือ่นไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม
วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม
คนืเงินคาบรกิารไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี
นักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่
จะใหบริการตอไป 

4. ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัด
จํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทัง้นี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสยีหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ  อุบตัเิหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอืน่ เปนตน 



 

 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบนิ การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อค
ปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือได
ทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบ
ใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครือ่งบินเทานั้น  
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  
3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน 
ผัก ผลไมสด  ไข เนื้อสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หาก
เจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 

 
 
 


